
Ή προστασία του καταναλωτή

Εφικτός στόχος η μύθος;

Ό καθηγητής Κ. Σημίτης

Ό καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου Κ. Σημίτης σέ όμιλία του πού 
έγινε τήν Τετάρτη 17/12/80 στό 
εντευκτήριο τής Πνευματικής 
'Εστίας Βούλας μέ θέμα τήν 
«Προστασία τού καταναλωτή» τό
νισε τά έξης:

Τό προϊόν διαμορφώνεται σέ 
τρόπο, ώστε νά προδίδει τό δυνα
τόν λιγώτερο τίς ίδιότητές του. 
Στό έμπόρευμα δίνεται διαφορε
τική εμφάνιση άπό έκείνη πού έχει 
καί πρύ επιτρέπει στόν άγοραστή 
νά κρίνει τή ποιότητά του. Καφές, 
πού έχει χάσει κάθε άρωμα ραντί
ζεται μέ άρώματα, ειδικά άλατα 
προστίθενται στά κρέατα γιά νά 
φαίνωνται κόκκινα ή νά μή διακρί- 
νεται μέ γυμνό μάτι τό λίπος.

Ό  παραγωγός διαθέτει τό 
προϊόν μέ τή βοήθεια διαφορετι

κών έμπορικών οϊκων, πού τό 
πουλούν μέ διαφορετικές μάρκες. 
Είναι γνωστό ότι πολλά γερμανικά 
ψυγεία, προέρχονται άπό τό ϊδιο 
έργοστάσιο καί διαφέρουν μόνο 
ώς πρός τήν ονομασία.

Ή πώληση τού τυποποιημένου 
έμπορεύματος μαζικής κατανά
λωσης πραγματοποιείται σήμερα 
κυρίως μέ τή βοήθεια τής έξωτε- 
ρικής έμφάνισης του καί οχι τής 
χρησιμότητας του γιά τόν άγορα
στή. Ό καταναλωτής θά προσ- 
τατευθεϊ έάν έφαρμοσθεΐ καί στήν 
πράξη τό θεωρητικό μοντέλλο 
πού ζητά ό αγοραστής νά είναι κα
τατοπισμένος πάνω στά προσφε- 
ρόμενα άγαθά, τίς ίδιότητές τους, 
τή ποιότητά τους, τίς τιμές. Μό
νον έτσι θά παίρνει τήν άπόφαση, 
πού τού έξασφαλίζει τήν άποδοτι- 
κώτερη . προμήθεια (καλύτερη 
σχέση ποιότητος-τιμής).

Τό μοντέλλο τής πληροφόρη: 
σης ξεκινά άπό τέσσερεις προϋ
ποθέσεις. Πιστεύει ότι (1) Ό κατα
ναλωτής γνωρίζει τίς άνάγκες του 
(2) Γνωρίζει, άτι ή προσφορά πα
ρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. (3) 
Διαθέτει άρκετές τεχνικές καί οι
κονομικές γνώσεις γιά νά άξιολο- 
γήσει τίς 'ιδιότητες τών προσφε- 
ρομένων άγαθών καί νά άποφασί- 
σει πιό έμπόρευμα παρουσιάζει 
τήν εύνοϊκώτερη σχέση ποιότη- 
τος πρός τιμή. (4) Γνωρίζει τά δι
καιώματα καί τίς ύποχρεώσεις 
του, ώστε νά πετύχει μιά δίκαιη 
σύμβαση νομικά. Καμμιά άπό τίς 
προϋποθέσεις αύτές δέν άλη- 
θεύει.

"Ας έξετάσουμε π.χ. τήν πιό βα
σική, τήν τρίτη. Οί άτομικές γνώ
σεις τού καταναλωτοϋ είναι πε
ριορισμένες. υ Ιδεώδης κατανα-



ερευνο

λωτής πού είναι σέ θέση νά έκτι- 
μήση τόσο τήν εργασία ένός συ
νεργείου αύτοκινήτων άπό τε
χνική άποψη δσο καί τήν τιμή καί 
θεραπευτική ικανότητα των φαρ
μάκων δέν ϋφίσταται. Τό είδος καί 
τό ποσό των πληροφοριών, πού 
μπορεί νά αφομοιώσει καί νά χρη
σιμοποιήσει ό κάθε άνθρωπος 
έξαρτάται άπό τίς ύπάρχουσες 
ήδη γνώσεις του, έπηρεάζεται 
έπομένως άπό τή στάθμη τής έκ- 
παίδευσης του καί τό ύψος τού ει
σοδήματος του. Οί ύπάρχουσες 
γνώσεις παίζουν έπίσης άποφασι- 
στικό ρόλο κατά τήν άξιολόγηση 
τών πληροφοριών. Ή παροχή 
άντικειμενικών ή ούδετέρων πλη
ροφοριών δέν άρκεϊ γιά νά επι
τρέψει στό καταναλωτή νά λάβει 
τίς άποφάσεις του.

Οί οργανισμοί τών παραγωγών 
έπεμβαίνουν μόνον σέ κραυγα
λέες περιπτώσεις, τίς παρουσιά
ζουν σάν εξαιρέσεις καί κατά γε
νικό κανόνα έπικροτούν τήν 
ύπάρχουσα κατάσταση πραγμά
των. "Ετσι άντί νά έλέγχουν, ού- 
σιαστικά δικαιολογούν καί καλύ
πτουν τή κατάσταση πού θά 
έπρεπε νά ρυθμίσουν.

Ό κρατικός έλεγχος 'ισχυρο
ποιεί τό δλο σύστημα καί άναβάλει 
τήν ούσιαστική λύση τού προβλή
ματος. Ή κρατική παρέμβαση δέν 
είναι έπομένως πανάκεια.

Γιά νά έπιτευχθεΐ ή προστασία 
τών καταναλωτών χρειάζονται μέ
τρα πού θά περιορίσουν τήν αύτο- 
νομία τών παραγωγών. Χρειάζον
ται διαδικασίες, πού θά έγγυώνται 
δτι οί σημαντικές κοινωνικές 
άποφάσεις θά παίρνονται άφού 
σταθμισθοΰν καί τά δεδομένα πού 
είναι άπό κοινωνική πλευρά ση

μαντικά. Ή προστασία τού κατα
ναλωτή δέν είναι μόνο θέμα άστυ- 
νόμευσης τής οικονομίας. Είναι 
πρόβλημα άπό τό όποιο πρέπει νά 
προκόψουν λύσεις γιά μιά δια- 
μορφωτική διαμόρφωση τής κοι
νωνίας. Ή λύση έπόμενα βρίσκε
ται σέ άλλες μορφές οργάνωσης 
τής παραγωγής, στις άρχές τής 
κοινωνικοποίησης καί τής αύτο- 
διαχείρισης.

’Απώτερος σκοπός πρέπει νά εί
ναι ή δημιουργία μιας αύτόνομης 
αύτοδιαχειριζόμενης ύπηρεσίας 
γιά τήν προστασία τών καταναλω
τών. Ό οργανισμός αύτός μεταξύ 
άλλων .θά: παρουσιάζει τήν άποψη 
καί τά αιτήματα τών καταναλωτών 
στή διοίκηση· θά παρέχει πληρο
φορίες στό κοινό γιά τίς τιμές, τήν 
ποιότητα τών προϊόντων καί ύπη- 
ρεσιών έλέγχει τήν άλήθεια τών 
διαφημίσεων καί όταν κρίνει δτι ή 
διαφήμιση είναι παραπλανητική 
θά προβαίνει σέ άντιδιαφήμιση· 
έπισημαίνει μή σοβαρές έπιχειρή- 
σεις καί προσπάθειες παραπλά- 
νησης τού κοινού' δημιουργεί το
πικά γραφεία γιά τήν έρευνα 
παραπόνων, αιτημάτων καί τήν 
πληροφόρηση τού κοινού· έργά- 
ζεται γιά τήν τυποποίηση προϊόν
των, καθιέρωση διακριτικών γνω
ρισμάτων, έκπόνηση κανόνων 
άσφαλείας- συμπαραστέκεται 
ατούς καταναλωτές στή διεκδί
κηση άπαιτήσεών τους.

Ή συζήτηση πού άκολούθησε, 
καί ό διαλεκτικός τρόπος τού κα
θηγητή ήταν μιά ούσιαστική 
προσφορά στήν άνοδο τού πολιτι
στικού επιπέδου τών κατοίκων τής 
περιοχής.

Γ.Χ.


